
 
 

Utvalg: Miljøutvalget 
Møtedato: 16.11.2010 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 14:45 
Sak – fra / til: 138/10 - 149/10 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
H - Stapnes, Arne (Utvalgsleder)                                AP - Voilås, Sissel (Nestleder)                        
H - Robertson, Astrid Hetland (Medlem)                    AP - Berentsen, Bjørn Reidar (Medlem) 
H - Nygård, Kjell Vidar (Medlem)                           
V - Kvassheim, Brit L. (Medlem)                                 
SP – Gya, Tor Olav                                                    FRP – Nybo, Therese (Medlem)                      
KrF - Ege, Sølvi (Medlem 
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
FRP- Roald Eie (Medlem)      AP – Løyning, Tove Helen (Medlem) 
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
FRP – Bjellås, Tommy (varamedlem)                   AP- Ege, Anders (varamedlem)              
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
H – Carlsen, Bjørn (varamedlem) – sak 143/10 AP – Vanglo, Terje (varamedlem) – sak 141/10 
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Utbyggingsleder Per Steinar Berentsen, plansjef Dag Kjetil Tonheim, byggesakssjef Jarle Valle, 
brannseksjonen v/Roger Tengsareid, Svein Oskar Wigestrand, Kenneth Vik og Bjørn Tore Aase, 
rådmann Karl Johan Olsen og kommunalsjef økonomi Tore L. Oliversen. 
 
Merknader til møtet: 

 Det ble foretatt befaring i sakene 144/10, 145/10 og 146/10 fra kl. 09.30. Tommy Bjellås 
(FRP) deltok ikke på befaringen, og Kjell Vidar Nygård (H) møtte til siste befaring (sak 
144/10). 

 Seksjon brann- og redningstjeneste v/Kenneth Vik presenterte brannsikringsplan for 
Hauenområdet fra kl.11.15 – kl.11.45. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Arne Stapnes  
Utvalgsleder Randi S. Haugstad 
 Utvalgssekretær 

 EIGERSUND KOMMUNE 
Miljøutvalget 



 
Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer: 
 
 Arbeiderpartiet Varamedlemmer 
 Nestleder Sissel Voilås 

Tove Helen Løyning 
Bjørn Reidar Berentsen 
 

1 Anders Ege 
2 Svein Narve Veshovda 
3 Terje Vanglo               
4 Lise Knarrum 
5 Else Berggård 
 

 Fremskrittspartiet Varamedlemmer 
 Roald Eie 

Therese Nybo 
 

1 Tommy Bjellås 
2 Per Hovland 
3 Gunn Elin Hestetun 
4     Terje Svanes 
 

 Høyre Varamedlemmer 
 Leder Arne Stapnes 

Astrid Hetland Robertson 
Kjell Vidar Nygård 
 

1 Bjørn Carlsen 
2 Liv Tone Øiumshaugen 
3 Sem Johne Hadland    
4 Aud Eli Ege Tønnesen 
5 Henry Øglend 
 

 Kristelig Folkeparti Varamedlemmer 
 Sølvi Ege 

 
1 Bjørn Arild Omdal 
2 Bente Skåra Gunvaldsen 
3 Oddvar Tengesdal 
 

 Senterpartiet Varamedlemmer 
 Tor Olav Gya 

 
1 Ruth Evy Berglyd 
2 Bernt Koldal 
3 Marit Undheim 
 

 Venstre Varamedlemmer 
 Brit L. Kvassheim 

 
1 Øyvind Misje 
2 Kenneth Andersen 
3 Heidi Blitzner 
 

 
 
     ----0---- 
 
Saksliste: 

Sak nr. Sakstittel L 

138/10 Budsjett 2011 - Økonomiplan 2011 – 2014  

139/10 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven - 2011  

140/10 Godkjenning av protokoll i miljøutvalgets møte 16.11.10  

141/10 
Reguleringsplan for område nord for Nyeveien 72 - ny 
1.gangsbehandling. 

 

142/10 
Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Eigersund 
kommune, Rogaland 

 

143/10 
Planering av industritomt gnr. 8 bnr. 431, 478, 464 og 280 - Hovland 
industriområde. Klage fra Risa AS. Søknad om sluttføring av 
steinknusingen. 

 

144/10 
Klage på Byggesakssjefens vedtak - Søknad om fasadeendring  og 
skifte av tak gnr. 13 bnr. 1329 - Cabecca Holding AS - Storgaten 11 

 



145/10 
Øyvind Edvardsen - Søknad om dispensasjoner ifm. oppføring av 
fritidsbolig - Gnr. 5, bnr. 200, Øvre Maurholen 

 

146/10 
Arne Rogstad - Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge - Gnr. 
13, bnr. 886, Lyngtangen 17 

 

147/10 
Leif Arild Hovland - Ny behandling ifm. søknad om dispensasjon fra 
regulert byggelinje for oppføring av garasje/tilbygg til bolighus - Gnr. 8, 
bnr. 216 

 

148/10 Referatsaker til miljøutvalgets møte 16.11.10  

149/10 Spørsmål/orienteringer i miljøutvalgets møte 16.11.10  

 
 
 
 



138/10: Budsjett 2011 - Økonomiplan 2011 - 2014  
 
 

Rådmannens forslag til vedtak 01.11.2010: 
 
Fremkommer i rådmannens budsjettforslag. 
 
 
16.11.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
ARNE STAPNES (H) foreslo: 
 ”Rådmannens budsjett 2011 – Økonomiplan 2011 – 2014 tas til orientering.” 
 
Votering: 
Stapnes forslag enstemmig vedtatt. 
 
M-138/10 Vedtak: 
 
 Rådmannens budsjett 2011 – Økonomiplan 2011 – 2014 tas til orientering. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

139/10: Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven - 2011  
 

Rådmannens forslag til vedtak 28.10.2010: 
 
Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven med lokal forskrift om unntak fra tidsfrister 
fastsettes i henhold til vedlagt forslag – dok. nr. 143022. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i LOV 2005-06-17 nr 101: Lov om eiendomsregistrering 
(matrikkellova) § 32 og FOR 2009-06-26 nr 864: Forskrift om eiendomsregistrering 
(matrikkelforskriften) § 18. 
 
 
16.11.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
M-139/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven med lokal forskrift om unntak fra tidsfrister 
fastsettes i henhold til vedlagt forslag – dok. nr. 143022. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i LOV 2005-06-17 nr 101: Lov om eiendomsregistrering 
(matrikkellova) § 32 og FOR 2009-06-26 nr 864: Forskrift om eiendomsregistrering 
(matrikkelforskriften) § 18. 

 



Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

140/10: Godkjenning av protokoll i miljøutvalgets møte 16.11.10  
 

Forslag til vedtak 28.10.2010: 
 
Protokoll fra miljøutvalgets møte den 19.10.10 godkjennes. 
 
 
16.11.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig vedtatt. 
 
M-140/10 Vedtak: 
 

Protokoll fra miljøutvalgets møte den 19.10.10 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 

141/10: Reguleringsplan for område nord for Nyeveien 72 - ny 
1.gangsbehandling.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 20.10.2010: 
Forslag til reguleringsplan for boliger på gnr. 46/152 mfl. nord for Nyeveien med kart datert 
13.10.10 og bestemmelser datert 20.10.10 legges ut til offentlig ettersyn med følgende 
endringer i: 
Bestemmelser 

Rekkefølgekrav: 
1 ”Det skal foreligge utbyggingsavtale med Eigersund kommune før igangsettelse gis.” 
2 ”Området og bebyggelse skal knyttes til offentlig vann og avløp.” 
Bebyggelse og anlegg 
3 Ny §1 ”I  felt B1 kan det oppføres ene- eller tomannsboliger med tilhørende anlegg, 

men maksimalt 6 boenheter. I B2 kan det oppføres inntill 2 eneboliger med tilhørende 
anlegg utover eksisterende enebolig. I B3 er det ikke tillatt oppført bebyggelse.” 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i §12-10 i plan og bygningsloven. 
 
 
 
 
16.11.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
SISSEL VOILÅS (AP) erklærte seg ugild ved behandling av saken og trådte ut idet hun er nabo 
og part i saken, fvl. § 6.a. 
Det fremkom ikke merknader, og Terje Vanglo (AP) tok sete. 
     ----0---- 
 



SØLVE EGE (KRF) foreslo: 
 ”Nytt punkt: 
  Alle høyder oppgis i cotehøyder.” 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Sølvi Eges forslag til nytt punkt enstemmig vedtatt. 
 
M-141/10 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsplan for boliger på gnr. 46/152 mfl. nord for Nyeveien med kart 
datert 13.10.10 og bestemmelser datert 20.10.10 legges ut til offentlig ettersyn med 
følgende endringer i: 

Bestemmelser 
Rekkefølgekrav: 
1 ”Det skal foreligge utbyggingsavtale med Eigersund kommune før 

igangsettelse gis.” 
2 ”Området og bebyggelse skal knyttes til offentlig vann og avløp.” 
Bebyggelse og anlegg 
3 Ny §1 ”I  felt B1 kan det oppføres ene- eller tomannsboliger med tilhørende 

anlegg, men maksimalt 6 boenheter. I B2 kan det oppføres inntill 2 eneboliger 
med tilhørende anlegg utover eksisterende enebolig. I B3 er det ikke tillatt 
oppført bebyggelse.” 

 
 Alle høyder oppgis i cotehøyder. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i §12-10 i plan og bygningsloven. 

 
 
 
 

142/10: Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, 
Eigersund kommune, Rogaland  
 

Rådmannens forslag til vedtak 02.11.2010: 
Miljøutvalget legger forslag til lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner 
ut på høring. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forurensingslovens § 48. 
 
 
 
16.11.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
TOR OLAV GYA (SP) foreslo: 
 ”Nytt punkt d - § 5: 
  d) Halm- og lyngbrenning i jordbruket etter tillatelse med brannvesenet.” 
 
Votering: 
Gyas forslag til nytt punkt d enstemmig vedtatt. 
Rådmannens øvrige innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-142/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget legger forslag til lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i 
småovner ut på høring med følgende endring: 



 
Nytt punkt d - § 5: 

 d) Halm- og lyngbrenning i jordbruket etter tillatelse med brannvesenet. 
 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forurensingslovens § 48. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

143/10: Planering av industritomt gnr. 8 bnr. 431, 478, 464 og 280 - 
Hovland industriområde. Klage fra Risa AS. Søknad om sluttføring av 
steinknusingen.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 28.08.2010: 
Miljøutvalget har nøye vurdert innkommet klage og søknad om sluttføring av steinknusingen fra 
Risa AS, samt merknadene fra Tor M. Terland og Tor Hovland, og har etter en samlet vurdering 
kommet til at: 
 

1. Risa AS gis tillatelse til å sluttføre steinknusingen på industritomten i perioden 01.09.10 
til 31.12.10. Arbeidet kan foregå kun mandag til fredag mellom kl 07.00 og 15.00. 
Arbeidene må holde seg innenfor de nasjonale støygrensene i forholdet til omgivelsene. 

2. Det er en forutsetning at det ikke kjøres til masser utenfra tomten for knusing her. 
3. Klagen fra Advokatfirmaet Haver & Co Ans anses som trukket, jf. brev av 21.06.10. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 1985 § 93-95. 
 
 
 
14.09.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
SØLVI EGE (KRF) foreslo: 

”Miljøutvalget har nøye vurdert innkommet klage og søknad om sluttføring av 
steinknusingen fra Risa AS, samt merknadene fra Tor M. Terland og Tor Hovland, og 
har etter en samlet vurdering kommet til at: 

 
1. Klagen fra Advokatfirmaet Haver & Co Ans på vegne av Risa AS tas delvis til følge 

med følgende begrunnelse: 
- Tomta kan opparbeides 
 

2. Søknaden fra Advokatfirmaet Haver & Co Ans om sluttføring av steinknusingen i 
perioden 01.09.10 til 31.12.10, avslås med følgende begrunnelse: 
- Er ikke i samsvar med reguleringsplanens § 2 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 93-95.” 

     ----0---- 
 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo: 
 ”Nyt punkt i rådmannens innstilling: 

4. Dersom steinknusingen ikke er avsluttet innen 01.01.2011 ilegges en dagbot på  
kr 50.000,- pr. dag. 
Varsel om dagbøter varsles tiltakshaver omgående.  
Etter 01.01.2011 kan der ikke foregå knusing av stein på gnr.8, bnr.431, 478, 464  
og 280.” 

     ----0---- 



 
TOMMY BJELLÅS (FRP) foreslo: 
 ”Endring i rådmannens innstilling, punkt 1, siste setning: 

1. …………Arbeidene må holde seg innenfor de nasjonale støygrensene støy- 
og støvgrenser i forholdet til omgivelsene. 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Nygårds tilleggspunkt og Bjellås endring vedtatt med 6 stemmer 
mot 5 stemmer for Sølvi Eges forslag (KRF+V+AP)  . 
 
 
M-114/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert innkommet klage og søknad om sluttføring av steinknusingen 
fra Risa AS, samt merknadene fra Tor M. Terland og Tor Hovland, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at: 
 

1. Risa AS gis tillatelse til å sluttføre steinknusingen på industritomten i perioden 
01.09.10 til 31.12.10. Arbeidet kan foregå kun mandag til fredag mellom kl 07.00 og 
15.00. Arbeidene må holde seg innenfor de nasjonale støy- og støvgrenser i 
forholdet til omgivelsene. 

2. Det er en forutsetning at det ikke kjøres til masser utenfra tomten for knusing her. 
3. Klagen fra Advokatfirmaet Haver & Co Ans anses som trukket, jf. brev av 21.06.10. 
4. Dersom steinknusingen ikke er avsluttet innen 01.01.2011 ilegges en dagbot på  

kr 50.000,- pr. dag. 
Varsel om dagbøter varsles tiltakshaver omgående.  
Etter 01.01.2011 kan der ikke foregå knusing av stein på gnr.8, bnr.431, 478, 464  
og 280. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 1985 § 93-95. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 
16.11.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
RÅDMANNEN orienterte om habilitet. 
     ----0---- 
 
ARNE STAPNES (H) erklærte seg ugild ved behandling av saken da han har tidligere har 
skrevet under på brev i saken, Kl. § 40, 4. ledd, og trådte ut. 
 
Miljøutvalget ga enstemmig Arne Stapnes fritak, og vararepr. Bjørn Carlsen (H) tok sete. 
     ----0---- 
 
SØLVI EGE (KRF) foreslo: 

”Miljøutvalget har nøye vurdert innkommet klage og søknad om sluttføring av 
steinknusingen fra Risa AS, samt merknadene fra Tor M. Terland og Tor Hovland, og 
har etter en samlet vurdering kommet til at: 

 
1. Klagen fra Advokatfirmaet Haver & Co Ans på vegne av Risa AS tas delvis til følge med 

følgende begrunnelse: 
- Tomta kan opparbeides 
 



2. Søknaden fra Advokatfirmaet Haver & Co Ans om sluttføring av steinknusingen i 
perioden 01.09.10 til 31.12.10, avslås med følgende begrunnelse: 

- Er ikke i samsvar med reguleringsplanens § 2 
 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 93-95.” 
     ----0---- 
 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo: 
 ”Nyt punkt i rådmannens innstilling: 

4. Dersom steinknusingen ikke er avsluttet innen 01.01.2011 ilegges en dagbot på  
kr 50.000,- pr. dag. 
Varsel om dagbøter varsles tiltakshaver omgående.  
Etter 01.01.2011 kan der ikke foregå knusing av stein på gnr.8, bnr.431, 478, 464  
og 280.” 

     ----0---- 
 
TOMMY BJELLÅS (FRP) foreslo: 
 ”Endring i rådmannens innstilling, punkt 1, siste setning: 

1. …………Arbeidene må holde seg innenfor de nasjonale støygrensene støy- 
og støvgrenser i forholdet til omgivelsene. 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Nygårds tilleggspunkt og Bjellås endring vedtatt med 6 stemmer 
mot 5 stemmer for Sølvi Eges forslag (KRF+V+AP)  . 
 
 
M-143/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert innkommet klage og søknad om sluttføring av steinknusingen 
fra Risa AS, samt merknadene fra Tor M. Terland og Tor Hovland, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at: 
 

1. Risa AS gis tillatelse til å sluttføre steinknusingen på industritomten i perioden 
01.09.10 til 31.12.10. Arbeidet kan foregå kun mandag til fredag mellom kl 07.00 og 
15.00. Arbeidene må holde seg innenfor de nasjonale støy- og støvgrenser i 
forholdet til omgivelsene. 

2. Det er en forutsetning at det ikke kjøres til masser utenfra tomten for knusing her. 
3. Klagen fra Advokatfirmaet Haver & Co Ans anses som trukket, jf. brev av 21.06.10. 
4. Dersom steinknusingen ikke er avsluttet innen 01.01.2011 ilegges en dagbot på  

kr 50.000,- pr. dag. 
Varsel om dagbøter varsles tiltakshaver omgående.  
Etter 01.01.2011 kan der ikke foregå knusing av stein på gnr.8, bnr.431, 478, 464  
og 280. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 1985 § 93-95. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 



 

144/10: Klage på Byggesakssjefens vedtak - Søknad om 
fasadeendring  og skifte av tak gnr. 13 bnr. 1329 - Cabecca Holding 
AS - Storgaten 11  
 

Rådmannens forslag til vedtak 19.10.2010: 
Miljøutvalget har nøye vurdert klage fra Cabecca Holding AS og sakens dokumenter men har 
etter en samlet vurdering kommet til at klager ikke gis medhold ettersom det i klagen ikke 
femkommer vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket ble fattet. Det er 
vektlagt at bygning inngår i bevaringsområdet og således er vernet gjennom reguleringsplan. 
Byggesakssjefens vedtak av 03.02.10 opprettholdes.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93 -95 og reguleringsplan for 
deler av Egersund kommune.  
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.  
 
 
 
16.11.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
 
ARNE STAPNES (H) foreslo: 

”Miljøutvalget har nøye vurdert klage fra Cabecca Holding AS og sakens dokumenter 
men har etter en samlet vurdering kommet til at klager gis medhold ettersom det i klagen 
fremkommer vesentlig nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket ble fattet. 
Byggesakssjefens vedtak av 03.02.10 oppheves.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93 -95. ” 

 
Votering: 
Stapnes forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
 
 
M-144/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert klage fra Cabecca Holding AS og sakens dokumenter 
men har etter en samlet vurdering kommet til at klager gis medhold ettersom det i klagen 
fremkommer vesentlig nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket ble fattet. 
Byggesakssjefens vedtak av 03.02.10 oppheves.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93 -95.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 



145/10: Øyvind Edvardsen - Søknad om dispensasjoner ifm. 
oppføring av fritidsbolig - Gnr. 5, bnr. 200, Øvre Maurholen  
 

Rådmannens forslag til vedtak 22.10.2010: 
Miljøutvalget har etter nøye vurdering av sakens fakta funnet at det, jfr. pbl. § 7, ikke foreligger 
en overvekt av særlige grunner, som tilsier at det kan gis dispensasjon fra §§ 1 og 2 i 
reguleringsbestemmelsene for Øvre Maurholen, samt § 3-12 i kommuneplanens bestemmelser 
vedrørende hytters bebygde areal. 
 
Søknad om oppføring av fritidsbolig som omsøkt avslås derfor. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 31.1 og 20.6. 
 
 
16.11.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-145/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har etter nøye vurdering av sakens fakta funnet at det, jfr. pbl. § 7, ikke 
foreligger en overvekt av særlige grunner, som tilsier at det kan gis dispensasjon fra §§ 1 
og 2 i reguleringsbestemmelsene for Øvre Maurholen, samt § 3-12 i kommuneplanens 
bestemmelser vedrørende hytters bebygde areal. 
 
Søknad om oppføring av fritidsbolig som omsøkt avslås derfor. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 31.1 og 20.6. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
146/10: Arne Rogstad - Søknad om dispensasjon for oppføring av 
brygge - Gnr. 13, bnr. 886, Lyngtangen 17  
 

Rådmannens forslag til vedtak 22.10.2010: 
Miljøutvalget har etter nøye vurdering av sakens fakta funnet at det, jfr. pbl. § 7, ikke foreligger 
en overvekt av særlige grunner, som tilsier at det kan gis dispensasjon fra formål i 
reguleringsplan for Hestnes Øst – Lyngtangen. 
 
Søknad om oppføring av brygge som omsøkt avslås derfor. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 31.1 og gjeldende reguleringsplan 
for Hestnes Øst – Lyngtangen. 
 
 
 



 

 12

16.11.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ----0---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
M-146/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har etter nøye vurdering av sakens fakta funnet at det, jfr. pbl. § 7, ikke 
foreligger en overvekt av særlige grunner, som tilsier at det kan gis dispensasjon fra formål 
i reguleringsplan for Hestnes Øst – Lyngtangen. 
 
Søknad om oppføring av brygge som omsøkt avslås derfor. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 31.1 og gjeldende 
reguleringsplan for Hestnes Øst – Lyngtangen. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
147/10: Leif Arild Hovland - Ny behandling ifm. søknad om 
dispensasjon fra regulert byggelinje for oppføring av 
garasje/tilbygg til bolighus - Gnr. 8, bnr. 216  
 

  

Rådmannens forslag til vedtak 22.10.2010: 
Miljøutvalget har nøye vurdert sakens fakta, inkludert den trafikale situasjonen, og finner, jfr. 
pbl. § 7, at det foreligger en overvekt av særlige grunner som tilsier at det kan gis 
dispensasjon fra regulert byggelinje mot vei i reguleringsplan for området mellom 
Hovlandsvika-Fuglodden-Tangen-Sundstø og Fylkesveg nr. 60 m.m. Med bakgrunn i dette 
kan omsøkte garasje/tilbygg godkjennes som omsøkt. 
 
Dette med følgende begrunnelse: 
 

- Det er dokumentert i evaluering av trafikksikkerheten, datert 08.10.08, utført av 
sivilingeniør Magne Eikanger, at omsøkte tiltak ikke medfører nedsatt trafikksikkerhet. 
Dette forutsatt at vilkår angitt i evalueringen til Eikanger etterkommes. Rådmannen 
har funnet å kunne stille seg bak evalueringen fra Eikanger. 

 
Søknaden godkjennes for øvrig på følgende vilkår: 
 

- Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges. 
- Det må etableres sluse mellom ny garasje og boligdelen. Reviderte tegninger må 

innsendes for godkjenning sammen med søknad om igangsettingstillatelse. Tiltaket 
kan ikke igangsettes før det er søkt om og godkjent igangsettingstillatelse. 

- Garasjen må trekkes 0,5 meter mot nord, jfr. beskrivelse i rapport av 08.10.10 fra Magne 
Eikanger. Senest ved søknad om igangsettingstillatelse må det vedlegges revidert 
situasjonskart som viser dette. 

- Før byggearbeidet kan igangsettes skal hekk og annen vegetasjon innenfor siktsonene 
fjernes, slik at de ikke overstiger en høyde på 0,5 meter, jfr. beskrivelse i rapport av 
08.10.08 fra Magne Eikanger. 
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- Bygningen/tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før midl. 
brukstillatelse eller ferdigattest er gitt, jfr. pbl. § 99. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 7 og 93-95. 
 
 
 
16.11.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 

 Rådmannen endret sin innstilling slik: 
”Første avsnitt, siste setning: Med bakgrunn i dette kan omsøkte 
garasje/tilbygg godkjennes. 

      ----0---- 
 
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo: 

1. ”Miljøutvalget tar klagene fra eierne av eiendommene gnr. 8, bnr. 215, 217, 223 til følge. 
Miljøutvalgets vedtak av 19.05.09 oppheves. Vedtaket er fattet med hjemmel i 
forvaltningslovens § 33. 

 
2. Miljøutvalget finner ikke, jfr. pbl § 7, at det foreligger en overvekt av særlige grunner, som 

tilsier at det kan gis dispensasjon fra regulert byggelinje mot vei i reguleringsplan for området 
mellom Hovlandsvika-Fuglodden-Tangen-Sundstø og Fylkesveg nr. 60 m.m. 

 
Søknad om oppføring av ny garasje / tilbygg til eksisterende bolighus på gnr. 8, bnr. 216 
avslås derfor. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 7 og 31.1.” 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med endring vedtatt med 7 stemmer mot 4 stemmer for Berentsens 
forslag (AP+KRF). 
 
M-147/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget har nøye vurdert sakens fakta, inkludert den trafikale situasjonen, og finner, 
jfr. pbl. § 7, at det foreligger en overvekt av særlige grunner som tilsier at det kan gis 
dispensasjon fra regulert byggelinje mot vei i reguleringsplan for området mellom 
Hovlandsvika-Fuglodden-Tangen-Sundstø og Fylkesveg nr. 60 m.m. Med bakgrunn i 
dette kan omsøkte garasje/tilbygg godkjennes. 
 
Dette med følgende begrunnelse: 
 

- Det er dokumentert i evaluering av trafikksikkerheten, datert 08.10.08, utført av 
sivilingeniør Magne Eikanger, at omsøkte tiltak ikke medfører nedsatt 
trafikksikkerhet. Dette forutsatt at vilkår angitt i evalueringen til Eikanger 
etterkommes. Rådmannen har funnet å kunne stille seg bak evalueringen fra 
Eikanger. 

 
Søknaden godkjennes for øvrig på følgende vilkår: 
 

- Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges. 
- Det må etableres sluse mellom ny garasje og boligdelen. Reviderte tegninger må 

innsendes for godkjenning sammen med søknad om igangsettingstillatelse. 
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Tiltaket kan ikke igangsettes før det er søkt om og godkjent 
igangsettingstillatelse. 

- Garasjen må trekkes 0,5 meter mot nord, jfr. beskrivelse i rapport av 08.10.10 fra 
Magne Eikanger. Senest ved søknad om igangsettingstillatelse må det vedlegges 
revidert situasjonskart som viser dette. 

- Før byggearbeidet kan igangsettes skal hekk og annen vegetasjon innenfor siktsonene 
fjernes, slik at de ikke overstiger en høyde på 0,5 meter, jfr. beskrivelse i rapport av 
08.10.08 fra Magne Eikanger. 

- Bygningen/tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før midl. 
brukstillatelse eller ferdigattest er gitt, jfr. pbl. § 99. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 7 og 93-95. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

148/10: Referatsaker til miljøutvalgets møte 16.11.10  
 
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 01.11.2010: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 
 
 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 10/26522 I 22.10.2010 Statens vegvesen 

Oppfølging av vedtak ved 
førstegangsbehandling - 
E39, gang- og sykkelvei fra 
Skjerpe til Krossmoen 

2 10/26364 I 24.10.2010 
Norges vassdrags- 
og energidirektorat 

Flomsonekart godkjent 07 
juni 2010 
Hellelandsvassdraget 

3 10/26308 I 22.10.2010 Ottar Vedelden 
Helhetlig utviklingsplan hotell 
Gruset 

4 10/26221 I 01.10.2010 
Klima- og 
Forurensningsdirekto
ratet 

Høring - forslag til 
programmer for utredning av 
miljøkonsekvenser i 
Nordsjøen og Skagerrak 

5 10/20659 
M
P 

19.08.2010  

Protokoll fra felles 
brukerutvalgs 
ekstraordinære møte 
18.08.2010 

6 10/23056 
M
P 

16.09.2010  
Protokoll fra felles 
brukerutvalgs møte 
15.09.2010 

7 10/25037 I 07.10.2010 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Fiskeribedriftene i Egersund 
havn - varsel om vedtak 
alternativt utslippspunkt 

8 10/26915 U 01.11.2010 Kommunerevisjonen 

Oversendelse av 
kontrollutvalgets vedtak 
vedr.  habilitet i forbindelse 
med håndtering av byggesak 
for nytt hotell på Gruset 

9 10/25693 I 18.10.2010 
Kristin Nevland;  
Kari S. Folland 

Klage på avslag på  kjøp av 
tilleggsareal 
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10 10/27026 I 28.10.2010 Hellvik Velforening 
Søknad om tillatelse til 
oppføring av gatelys på 
Hellviksveien 

11 10/27087 I 02.11.2010 Magnus J. Vold 
Avtale om tilrettelegging av 
tursti - Vannbassengan - 
Tveidavatnet 

12 10/27208 X 03.11.2010  
Byggesakssjefen delegert 
06.10.- 02.11.10 

 
 
 
 
16.11.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 

 Nye dokumenter i saken: 
- RS 13 – Skriv fra AnkoNova AS, datert 08.11.10 ang. reguleringsplan for rassikring  
      av Fv42 ved Gyavatnet, kommentarer til vedtak i miljøutvalget den 14.09.2010 
       (lnr.:10/27567) 
-     RS 14 – skriv fra ordføreren, datert 21.07.2010, ang. spørsmål om ulovlig tiltak –  
       2 mannsbolig, gnr.48 bnr.114, Rådyrveien 23 A og B. (lnr.:10/18701) 

 
     ----0---- 
 

1 
Oppfølging av vedtak ved førstegangsbehandling - E39, gang- og sykkelvei fra Skjerpe til 
Krossmoen 

 
 TOR OLAV GYA (SP) viste til henvendelsen fra Statens Vegvesen, og stilte spørsmål 

om Vegvesenet tar hensyn til miljøutvalgets vedtak. 
 

 PLANSJEFEN svarte at når det gjelder midtdeler på denne strekningen, så er det 
ikke snakk om en fysisk midtdeler, men et ”romlefelt” i midten av vegen.  
Vil også ta ny kontakt med Vegvesenet når det gjelder denne saken. 

 
 
 
2 Flomsonekart godkjent 07 juni 2010 Hellelandsvassdraget 
 

 PLANSJEFEN viste bilder og orienterte om flomsoner i Hellelandsvassdraget. 
 
 
 

8 
Oversendelse av kontrollutvalgets vedtak vedr.  habilitet i forbindelse med håndtering av 
byggesak for nytt hotell på Gruset 

 
 TOMMY BJELLÅS (FRP) tok opp habilitetsspørsmålet ved den nedsatte gruppen fra 

miljøutvalget som jobber (sammen med tiltakshaver) med hotellplanene på Gruset. 
 

LEDER ARNE STAPNES (H) svarte at når det foreligger en konkret sak til behandling 
i miljøutvalget, så kan habilitetsspørsmålet tas opp.  
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10 Søknad om tillatelse til oppføring av gatelys på Hellviksveien 
 

 UTBYGGINGSLEDER PER STEINAR BERENTSEN sjekker om det foreligger en privat 
avtale ang. oppsett av gatelys på deler av denne strekningen. Da kan evt. Hellvik 
Velforening ta kontakt med dette firmaet. 

 
 
11 Avtale om tilrettelegging av tursti - Vannbassengan - Tveidavatnet 
 

 BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) henstiller administrasjonen til å følge opp saken. 
 
 
 

13 
Reguleringsplan for rassikring av Fv42 ved Gyavatnet, kommentarer til vedtak i miljøutvalget 
den 14.09.2010 

 
 PLANSJEFEN orienterte om saken. 

 
TOR OLAV GYA (SP) erklærte seg ugild ved behandling av saken og trådte ut idet han er part i 
saken, fvl. § 6.a. 
Det fremkom ikke merknader. Det var ikke innkalt vararepr., så det var kun 10 
stemmeberettigede tilstede ved behandlingen. 
     ----0---- 
 
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo: 
 ”Miljøutvalget ønsker at saken ang. rassikring Gya fremmes på nytt.” 
 
Votering: 
Berentsens forslag enstemmig vedtatt. 
 
     ----0---- 
 
14 Spørsmål om ulovlig tiltak – 2 mannsbolig, gnr.48 bnr.114, Rådyrveien 23 A og B 
 

 LEDER ARNE STAPNES (H) orienterte om bakgrunnen i denne saken. Det stilles 
spørsmål om hva som skjer hvis denne skråningen er utrygg, samt hvem som har 
ansvaret hvis noe skjer her? 

 
 BYGGESAKSSJEFEN orienterte om at ansvaret ligger hos tomtekjøper. Tomtekjøper 

må forholde seg til tiltakshaver, og ikke til kommunen. 
 
     ----0---- 
 
Miljøutvalget hadde ingen merknader til de øvrige referatsakene. 
 
 
 
M-148/10 Vedtak: 
 
 Rassikring Fv42 - Gyavatnet 
 
 Miljøutvalget ønsker at saken ang. ras sikring Gya fremmes på nytt. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
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149/10: Spørsmål/orienteringer i miljøutvalgets møte 16.11.10  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 16.11.2010: 
 
 
 
16.11.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
86/10: 

TOMMY BJELLÅS (FRP) hadde fått en henvendelse ang. parkering i Strandgaten hvor 
”forbikjøringslommene” blir brukt til parkering. Dette må ikke forekomme. 
 
UTBYGGINGSLEDER PER STEINAR BERENTSEN orienterte om at det er laget en 
skiltplan for Strandgaten, og at det er forbudt å parkere her. 

  
 
87/10: 

TOMMY BJELLÅS (FRP) stilte spørsmål om hvordan ”sopebilens avfall” håndteres. Ut 
fra tilbakemelding fra DIM, så tømmes ikke dette på DIM’s avfallsstasjoner. 

 
 
88/10: 

TOMMY BJELLÅS (FRP) hadde fått en henvendelse en tidlig morgen ang. manglende 
strøing/salting. Hvordan er rutinene her? 
 
UTBYGGINGSLEDER PER STEINAR BERENTSEN svarte at det er enkelte veier som 
må prioriteres først. Mannskapene går etter en prioriteringsliste. 

 
 
89/10: 

TOR OLAV GYA (SP) viste til den nye trasèen på E39 på Helleland, hvor nå den gamle 
E39 er blitt sykkel- og gangvei. Denne fortsetter vestover på innsiden av veibanen, og vil 
måtte krysse E39 i krysset hvor Fv42 går opp til Tonstad, dette for å komme inn på 
eksisterende sykkel- og gangvei. Er det mulig å få laget en undergang i dette området 
for de syklende/gående, slik at de ikke må krysse en meget trafikkert vei? 
 
PLANSJEFEN vil ta opp saken videre. 

 
 
90/10: 

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) stilte spørsmål om det er reserverte/private 
parkeringsplasser i sentrum. Han hadde parkert utenfor butikken KIWI da en drosjesjåfør 
kom og ba han om å flytte bilen da dette var drosjenes parkeringsplass. 
 
Dette er et tema som tidligere er tatt opp i miljøutvalget, og da var svaret fra 
administrasjonen at det ikke er parkeringsplasser som er forbeholdt private. 

  
 UTBYGGINGSLEDER PER STEINAR BERENTSEN vil se på saken. 
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91/10: 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) stilte spørsmål om kommunens salgsprosedyre ang. de 
kommunale tomtene på Hellvik. Han hadde blitt kontaktet av en som hadde fått tildelt 
tomt pr. e-post, og neste korrespondanse fra kommunen var regning på tomten. Her må 
det skrives avtale/kontrakt. 
 
UTBYGGINGSLEDER PER STEINAR BERENTSEN vil se på saken, og gir et svar til 
miljøutvalgets medlemmer pr. e-post. 

 
 
 
M-149/10 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 



 
 
 
 
 
 


